Referat fra
årsmøte i Seilforeningen Julaften af Indre Havn anno 1988
Onsdag 24. April 2013
Sted: Solviken Båtforenings klubbhus

1. Godkjenning av innkalling
Innkallingen til årsmøtet ble godkjent uten innsigelser

2. Valg av ordstyrer
Presidenten i seilforeningen, Hanne Noer, ble enstemmig valgt til ordstyrer av
årsmøtet.

3. Årsberetning fra styret
Hanne leste opp årsberetningen fra styret 2013:
Styremedlemmer 2012-2013 har vært: Hanne (president), Einar (kasserer)
Gunnar (sekretær), Dag (styremedlem) og Adriana (styremedlem). Styret har
holdt 3 møter i perioden: 28. april 2012, 1.november 2012 og 3.april 2013. I
tillegg har det vært en del kontakt pr. mail og noe pr. telefon.
Siden avtale med Solviken ble ferdigstilt og signert før forrige årsmøte, og
aktivitetene gjennom sesongen stort sett sklir av seg selv har det ikke vært
mange saker til styrebehandling. Til behandling har det hovedsakelig vært
sak vedrørende jubileums -sesongen 2013 og et felles NM med BB11 og
Andunge.
Styret har hatt dialog med BB11-klubben , Andungeklubben og Horten
Seilforening, samt 2 planleggingsmøter med Horten Seilforening. Einar, Dag
og Gunnar har stilt på dette. Dette vil være et verdig arrangement for en 25åring!
Via foreningens Facebook-side fikk Sigrid R. en forespørsel fra Marinens
sjøkrigsskole om vi kunne tenke oss å stille noen Andunger til disposisjon for
Nordisk mesterskap for sjøkadetter. Dette ble positivt mottatt av
medlemmene og 8 Andunger ble benyttet til seilaser på Indre Havn. Båtene
ble rigget likt for regatta. De var meget fornøyde og Sigrid mottok
takksigelser.
Andre begivenheter som bør nevnes er hyggelig besøk fra Andungeklubben i
Asker 27.06.12. De stilte med mannskap til 2 båter og markerte seg godt på
resultatlistene.
Foreningen har vært representert ved NM BB11 i Kragerø med 1 båt og 3
seilere og NM Andunge i Asker med 1 båt og 2 seilere i 2012.
Overrekkelse av ny stor vimpel på årets julebord. Anne Tømmerstigen har
laget en fantastisk flott oppskalert vimpel som står i stil til de andre vimplene
i Solviken.
Vår «første» president Bob døde 13.02.13 etter en 2 ½ års sykdomsperiode,
og vi sitter igjen med mange gode minner. Foreningen hadde en nydelig
bårebukett i kapellets midtgang, minneord i Gjengangeren og det ble
organisert en felles innsamling av gave til Lindrende avdeling ved
Braarudåsen senter, der Bob tilbrakte de siste 2 mnd. Vi fikk inn 5750 kr.
Øvrige hendelser omtales i årsberetninger fra de enkelte komiteene.
Styret v/ Hanne

4. Årsberetning fra diverse komitéer
Regattakomiteen:

OBDS:
OBDS- komitéen har i 2012 bestått av 2 personer:
Svein Lorentzen & Carl Edvard Reinertsen.
OBDS-komitéen har hatt to ”møter” ila året:
På våren ble det lagt ut 2 bøyer; og på høsten ble de samme to bøyene tatt opp.
De ble rengjort etter beste evne og henger - forhåpentligvis - pent på plass i den
grønne bua, klare til en ny sesong.
For OBDS-komitéen
Carl Edvard

Turkomiteen:
Årsrapport for turkomiteen i Seilforeningen Julaften – året 2012.
Turkomiteen kan nok en gang se tilbake på et år hvor den har utført sine
oppgaver på en ytterst tilfredsstillende måte. Vi har da heller ikke registrert
noen som helst kritikk, baksnakkelse, mishagsytringer, sutring, klaging eller
annet som skulle tyde på at komiteen ikke utfører sitt mandat på et forbilledlig
vis. Hvis dere bare visste hvilken nitid planlegging som foregår i kulissene, hvilke
forsakelser vi går igjennom, hvilket selvoppofrende arbeid vi gjør for at
foreningens medlemmer skal hygge seg i godt lag i guds frie natur to ganger i
året. Vel, nok om det, og tilbake til året 2012:
Den 23. juni, på selveste St.Hansaften var det tid for den første av årets utflukter.
På grunn av usikkert vær valgte vi en litt uvanlig variant, vi la samlingen til
Sommerfeldts gate 2 i stedet for tradisjonelle Rogneskjær. Vertskapet Hanne og
Bjørnar hadde kastet anker og fortøyd etter alle kunstens regler, så for oss andre
var det bare å gå rett på ankerdrammen. Vi dekket bord ute på gårdsplassen
hvor vi fant best le for vinden, og regnet lot oss stort sett være i fred. Til og med
sola kikket innom, men bare sporadisk. Både store og små koste seg med god
mat og drikke, stemningen sto ikke tilbake for noen tidligere års feiring. De
minste ”julenissene” løp rundt til det ikke var krefter igjen, og rakk blant annet å
teste ut kubb-sekken som markjordbærspann. Hvis målet var å bevare bærene
noenlunde hele, kan vi trygt slå fast at den ikke egnet seg til formålet.
Selv om kvelden var kjølig, varmet samværet med våre julaften-venner, og dét
gode minnet tar vi vare på!
Fredag 31. august kastet vi fortøyningene i Solviken og la ut på ferden til
Kommersøya, værmeldingen var god og vinden rolig. Sigrid og Carl Edvard var
som vanlig tidlig ute og sikret oss plass ved brygga, og en etter en kom vi andre
sigende. Det ble en langtrukken ankerdram og småprat, og som vanlig kom
mørket sigende før vi var ordentlig i gang med grilling og spising. Ikke desto
mindre hygget vi oss til langt på natt med grill og bål og sang og godt humør.
Lørdagen opprant som en av de bedre i hele sommeren 2012, med morgenbad
og frokost i båtene. Mange hadde kokt egg på menyen, så etter frokosten
arrangerte vi en ”Will It Float” konkurranse, der målet var å kaste sitt tomme
eggeskall uti vannet og se hvor langt det fløt før det gikk under. Engasjementet
ble stort og vel så det, og det kan vel tenkes enkelte andre i Fantebukta lurte på
hvilken institusjon vi kom fra… Utover dagen ble det sopptur for noen, andre
gikk en tur, mens atter andre bare nøt varmen. Flere julaftenbåter dukket også
opp utover dagen, mens noen måtte videre. Vi kokte blåskjell, grillet, fullmånen
lyste, en perfekt sensommeraften i godt lag!
Søndagen var også strålende, med mer bading, frokost og eggeskall-konkurranse.
Utover dagen ble det tur over øya for de som ville røre på seg, det ble kubbturnering, det ble Sigrids fiskesuppe, og vips var det tid for oppbrudd. Sommeren
kom sent i 2012, men heldige var vi som var på Kommersøya da den viste seg!

Festkomitéen:
Festkomitéen har i 2012 hatt ansvar for tre arrangementer: Sesongåpning,
sesongavslutning og julebord. Sesongåpningen var tradisjonell med servering av
kanapéer og musserende drikke, det siste av Ottos egen produksjon. Og selvsagt
leker, selv om det ikke lenger er så mange barn å leke med. Svampkasting og
tautrekking er uansett ”høydare”, både for barn og voksne.
Sesongavslutningen ble ikke dårligere, først med gløgg og julekaker i klubbhuset
i Solviken, deretter pizza på pizzanini. Der ble det også delt ut diplomer til barna
som hadde deltatt på sesongens regattaer. (De kommer som kjent ikke inn på
julebordet…) Og julebordet, det gikk også etter velkjent oppskrift, 47 feststemte
benket seg på Apenesgården lørdag 15. desember. Som vanlig supplerte
festkomiteen med ny julepynt, og det er ennå plass til mer i kjelleren hos Einar.
Festkomiteen sørget også som tidligere år for å pynte julaften-skjæret med
juletre, denne gang ved en farefull ekspedisjon fra Fyllinga, utaskjærs i en liten
åpen båt i ruskete vær. Men våre helter fullførte også denne seilasen, med
oppslag i Gjengangeren som belønning.
Web/presse:
Her har det vært stor aktivitet som vanlig. Både julaften.com og Facebook-siden
vår holdes i hevd, det sendes inn resultater som publiseres i Gjengangeren hver
uke, det fotograferes og publiseres på Knuts hjemmeside. Det siste takket være
fotografene Knut og Elisabeth.
Valgkomité:
Valgkomiteen har hatt ett møte, hvor målet var å få flest mulige verv til å ta
gjenvalg, noe som i stor grad lyktes!
Etter gjennomgang av komiteenes årsberetninger tok møtet en kort pause, som
Bjørn Tore benyttet til en rask tur hjemom for å hente en møteklubbe han laget
av en hvaltann i Sørishavet for 52 år siden. Denne klubben overlot han
foreningen til ”langtidslån”, slik at presidenten med myndighet kan klubbe
sakene igjennom. Takk til Bjørn Tore!

5. Regnskap og budsjett
Godkjent, se siste side.

6. Innkomne forslag
Det var ingen innkomne forslag til behandling for årsmøtet.

7. Valg
- Styret gjenvalgt
- Alle komitéer gjenvalgt, unntatt festkomitéen, der Trond, Per Arne og Roald ba
om avløsning. Bjørnar ble valgt inn som nytt medlem av komitéen. I tillegg har vi
da Otto, Olav og Bjørn Tore. Trond antydet i tillegg at han og Per Arne kan være
”assistenter” ved behov.
- Valgkomité: Bjørnar erstattes av Carl Edvard
Resultatet av valget ble da som følger:

Styre
President: Hanne Noer
Kasserer: Einar Berg
Sekretær: Gunnar Bjelland
Styremedlem: Dag Bertheussen
Styremedlem: Adriana Lapadatu
Regattakomité:
Erik Frønæs
Eirik Ohr
Stein Pauli
Ole Håkon Røssland
Tore Werner Hansen
Bjørnar Sten-Nilsen
Regattakontakt Andungeklubben: Dag Bertheussen
Regattakontakt BB11: Einar Berg
OBDS:
Carl Edvard Reinertsen
Svein Lorentzen
Turkomité:
Gunnar Bjelland
Roald Baksaas
Hanne Noer og Bjørnar Sten-Nilsen
Sigrid og Carl Edvard Reinertsen
Bente Ødegaard og Stein Pauli
Festkomité:
Bjørnar Sten-Nilsen
Otto Lier
Bjørn Tore Kristiansen
Olav Tømmerstigen
Web/ data og PR:
Eivind Holm
Knut Roll-Lund
Einar Berg
17.mai-komité:
Oddmund Fjordbakk
Valgkomité:
Carl Edvard Reinertsen
Olav Tømmerstigen

Etter det formelle årsmøtet:




Sesongkalender
NM i Andunge og BB11 på Indre havn 16-18. August
”Rettferdig” kappseiling

Sesongkalender:
Sesongåpning: 25. mai kl. 14.30
St.Hans på Rogneskjær: 22. juni
NM Andunge og BB11: 16-18. august
Tur til Kommersøya: Ikke bestemt ennå
Sesongavslutning: 26. oktober
Brygge 4 må tømmes for båter: 15. november
Julebord Apenesgården: 14. desember
NM i Andunge og BB11 på Indre havn 16-18. August
Horten Seilforening er teknisk arrangør, de tar seg av avviklingen av
kappseilingen.
Julaften har ansvar for alt det sosiale rundt arrangementet, mens HS tar seg av all
matservering - som de da også får alle inntektene av.
Vi har samlet linker til NM-info på www.julaften.com
Vi kan invitere tilreisende til onsdagsregatta samme uke som NM.
Spinnaker: Andungene kan seile med spinnaker i NM – men må ikke. Hvis
spinnaker under onsdagsregatta må vi ha et eget handicap – se under ”rettferdig
kappseiling”.
Vi må tenke ut sosialt program/underholdning for helgen!
Rettferdig kappseiling
Vi prøvde to minutters ”gunderstart” i fjor høst for å kompensere for
andungenes noe større fartspotensiale. Fungerte greit, vi viderefører dette i
2013.
Vi kunne legge opp til at andungene får bruke spinnaker under (noen av)
onsdagsregattaene. Må da ha tilleggshandicap, for eksempel slepe noe eller gå
ned et par plasser på resultatlista. Det var stemning for å prøve slep, for
eksempel en halvannen liters brusflaske på slep under hele regattaen for de som
ønsker å benytte spinnaker.
Vi forventer at regattakomiteen tar grep og styrer dette!

Regnskap og budsjett:

Takkekort fra Bobs familie

